
Nieuwsbrief van de VVHh 
 
~ april - mei 2011~ 
 
   
  
Beste Vrienden van de Haarlemmerhout, 
 
  
 
Op dinsdag 19 april hielden wij onze algemene jaarvergadering in Theater 
  
Kapel Nieuw Vredenhof. Het was een goed bezochte vergadering. Het jaarverslag 2010 komt op de website te 
staan. 
  
In deze vergadering is na mondelinge stemming mevrouw Sabine Heyning toegevoegd als lid van het bestuur. Er 
is nog een vacature. 
  
Na de pauze hield Johan Stuart, lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, een boeiende lezing 
over “Vogels in de Hout” met een inventarisatie uit 2000. Op een volgende vergadering kan het onderzoek van 
2010 gepresenteerd worden. 
  
Op 27 april werd een vogelexcursie in de Hout geleid door Antje Ehrenburg van de Vogelwerkgroep. Hoewel er 
meer dan 20 deelnemers waren, hielden de vogels hun snavel. Het was na de warme paasdagen opeens veel 
kouder geworden. 
  
Dan ontvingen wij het volgende bericht van de Vogelwerkgroep: Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich opgeven 
voor de beginnerscursus Vogels herkennen. Deze wordt meestal eens per 2 jaar (soms elk jaar) in het voorjaar 
gehouden. Degene die de cursussen coördineert is Claudi Boersbroek. Iedereen die dat wil kan zich bij haar 
opgeven als belangstellende voor de beginnerscursus. claudiboersbroek@kpnplanet.nl 
  
  
12 mei: Belangrijk was de uitnodiging aan de VVHh door de Wethouder om deel te nemen aan het overleg over 
de toestand van het Vlooienveld en het Frederikspark. Met de wethouder bekeken de voltallige Cie.Beheer van de 
Haarlemse gemeenteraad, de Wijkraad Welgelegen en de VVHh ter plaatse de situatie. 
  
Het gras van het Frederikspark is er slecht aan toe; toegezegd was in 2001 dat BVP slechts éénmaal daar 
gehouden zou worden. Nu is de verwachting dat alleen met een zeer grondige ingreep dit Rijksmonument weer 
hersteld kan worden. 
  
In Haarlems Dagblad verschenen, op één na, serieuze artikelen over de drie hectare dode grond onder de bomen 
van het Vlooienveld en de 902 bomen die het loodje dreigen te leggen. Een monumentale beuk en een eik gaan 
deze herfst gekapt worden. Het gras is te herstellen, de schade aan de bomen is onomkeerbaar. 
  
Pas na evaluatie zal de wethouder beslissen over herstel van de Rijksmonumenten. 
  
   
Foto’s van onze excursies staan op de website en onlangs is de rubriek ‘Hond met Baas in de Hout’ 
toegevoegd: www.vriendenhaarlemmerhout.nl  
  
De webmaster heeft een leuke mededeling:`Nog even wat statistieken: 
  
In april 2011 is de website totaal 526 keer (niet unieke bezoeker) bezocht, wat neer komt op 17,5 bezoeker per 
dag. 
  
Waarvan in april 263 bezoeken in de maand uniek waren, wat neer komt op 8,8 unieke bezoekers per dag! 
  
April had dus bijna 9 unieke bezoeken per dag! Dit is 1 minder dan maart, tot nu toe de drukste websitemaand 
sinds de start; maar dit is ruim 2 x zoveel als januari (wat toen de drukste maand was).` 
  
   



Een naar bericht: op vrijdag 8 april bewonderden wij in de Hout een grote groep bloeiende Maartse viooltjes, 
toen we zondagmorgen 10 april terugkwamen om ze te fotograferen voor de website, waren ALLE viooltjes 
uitgegraven. 
  
   
De opbrengst van ingezamelde bier- en frisdrankblikjes voor de VVHh, bedraagt > € 20. (wat gelijk staat aan de 
contributie van 2 Vrienden van de Hout.  ;-) 
  
  
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Vrienden van de Hout, 
  
Titi des Bouvrie, secretariaat. 
	


